Broodjes / Sandwiches

Soepen

Keuze uit bruin, witbruin of Italiaanse bol
Glutenvrij 1,50 extra per product

Bij onze soepen serveren wij brood en
kruidenboter

Carpaccio
9.75
Dun gesneden runderhaas
met truffel dressing, Parmezaanse
kaas, pittenmix en rucola

Tomatensoep
Met kip en prei

5.25

Soep van het moment
Graag vertellen wij het u

5.75

Brie uit de oven
8.25
Met rucola, notenmix en honing
Vis sandwich
9.75
Gerookte zalm met mosterd dille dressing,
huisgemaakte tonijnsalade,
rode ui, komkommer en tomaat
BLT Sandwich
9.25
Bacon, sla, tomaat, kaas,
ei, en mayonaise
Geitenkaas
8.75
Lauw warme geitenkaas met
gesuikerde noten, honing en rucola
Bourgondische Kroket
7.25
2 bourgondische rundvlees
kroketten met mosterd of mayonaise

Eiergerechten

Pulled pork
9.25
Huisgemaakt geserveerd
met champignons en rode ui

Uitsmijter classic
8.25
3 eieren, ham en Beemsterkaas
Met spek
1.25 extra

Pikante kip
9.25
Malse stukjes kipfilet, gewokt met
groentes, geserveerd in een
pittige tomatensaus

Boerenomelet
9.75
Met groentes, Beemsterkaas en
spek

Klassiek Italiaans broodje
8.25
Warm uit de oven met mozzarella,
tomaat en pesto
Broodje van het moment
8.75
De bediening weet het u te vertellen

= Vegetarisch of vegetarisch Mogelijk

Maaltijdgerechten
Saté van de Grill 200gr
15.00
Malse stukjes varkenshaas, geserveerd met satésaus,
gedroogde uitjes, en kroepoek
Met friet en mayonaise
2.25
Dutch burger
14.25
Oven verse flagette geserveerde Grainfed runderburger met bacon,
Beemsterkaas, augurk, tomaat, komkommer,
sla en een saus van bbq saus

Met friet en mayonaise

2.25

Biefstuk Americain steak met brood
16.25
Zuid Amerikaans graan gevoerd rund bereid op de grill

Met friet en mayonaise

2.25

Salades
Bij onze salades serveren wij brood en kruidenboter
Ook als maaltijd salade

+ 3.00

Salade Geitenkaas
12.75
Lauw warm op een bedje van knapperige gemengde salade,
komkommer, tomaat, honing en gesuikerde noten
Oosterse salade kip
12.50
Malse gemarineerde stukjes kipfilet met roerbakgroente, knapperige
gemengde salade, komkommer, bosui, sesamzaad en teriyakisaus
Salade Carpaccio
13.50
Dun gesneden runderhaas met truffel dressing, Parmezaanse
kaas, pittenmix en rucola
Salade vis
13.50
Met gamba’s, gerookte zalm, noorse garnaaltjes, komkommer,
tomaat en mosterd-dille dressing

= Vegetarisch of vegetarisch Mogelijk

